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Disputation
Adrian Rutle will defend his PhD-thesis on
Monday 29th of November at 15.00
Title of thesis: Diagram Predicate
Framework (A Formal Approach to MDE)
Place: Auditoriet, Vilvite-senteret,
Thormøhlensgate 51

UiB best Norwegian team on Programming contest

On the annual ACM International Collegiate Programming Contest, North-Western
European region, on of the teams from the Department of Informatics was best of all
the participating Norwegian teams. Congratulations! The other team we sent from the
department was a recruitment team with students from our bachelor programmes.
They ended up being nr 39, only a few places behind the best team from NTNU. We
are very proud of our students.
Team leader Martin Vatshelle encourages all students to attend the weekly training
for next year’s competion.
Read more here: http://www.uib.no/rg/algo/nyheter/2010/11/uib-beste-norske-lag-iprogrammerings-vm
See also article from BT: http://org.uib.no/iinytt/links-nov10/VM.pdf

Department seminar
On 1. and 2. of December most of the permanent staff at the department will be on a
seminar. The reception will be open both days.

Vacant position
Research fellow – Bergen Language Design Laboratory. Deadline: 19.12.2010
http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=70684

Reminder: Christmas party and birthday party
Do not forget to sign up for the Christmas party on 9th December (contact the
reception before 30th Nov) and for Petter’s birthday party on 6th December (contact
the reception before 29th Nov).

Nye søknadsfrister for opptak til master:
Fristen for å søke om ordinært opptak til masterprogram ved UiB, med studiestart på
høsten, er endret til 15.april. Dette gir bedre tid til søknadsbehandling, i tillegg til at
fristen blir lik den som praktiseres på de fleste andre høgskoler og universiteter i
Norge. Det vil bli arrangert informasjonsmøte om vårt mastertilbud i midten av mars,
hvor alle gruppene presenterer sin studieretning for potensielle søkere.
Frist for internasjonale selvfinansierte studenter til å søke opptak er endret til
1.desember.

Ny frist for å søke om utvekslingsopphold (for studenter)
Fra og med 2011 er fristen for studenter til å søke om utvekslingsopphold endret til
1.februar. Denne fristen vil gjelde uansett om man planlegger å starte utvekslingen
på høsten (2011) eller våren 2012).
Altså, det blir bare en søknadsfrist for utveksling hvert år.

Foreslå kandidater til Nansenfondenes priser
Professorer ved universiteter og høgskoler kan nominere kandidater til Fridtjof
Nansens belønning for fremragende forskning og for yngre forskere. Frist for
innsending av forslag er 10. februar 2011. Les mer her:
http://org.uib.no/iinytt/links-nov10/Nansenfondene.pdf

Fagseminar om utvikling av masteruke
Den samlede studieadministrasjonen ved Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet arrangerer 8. desember et nytt fagseminar. Denne gangen er temaet:
Utvikling av en masteruke. Les mer: http://uhu.uib.no/fagseminar/
For Studieadministrasjonen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Harald Åge Sæthre
Rådgiver

Campusbussen
Campusbussen går ikke i rute i romjulen. Siste kjøredag før jul blir 23. desember
(siste tur går fra Christiestatuen kl 12.45, og fra Haukeland kl 13.15)

